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Souburgsche Courant
De ene Meulmeester is de andere niet, dus reageer 

niet verontwaardigd

Opvolger dokter Kapteijn hoopt op
snelle bouw gezondheidscentrum

Wie de opvolger van huisarts Kapteijn, dokter Meulmeester, tegen het lijf
loopt, vriendelijk gedag zegt en toch geen groet terug krijgt, moet daar niet

meteen verschrikkelijk kwaad om worden. Tien tegen een dat hij niet het
pad van de arts, maar van de oud loods Meulmeester, de tweelingbroer,

kruiste. ‘Ik zeg het maar’, lacht de nieuwe Souburgse huisarts, ‘want in het
verleden zijn er mensen razend over geweest. Wij zijn een eeneiige tweeling

en lijken kennelijk als twee druppels water op elkaar.’

(Advertentie)
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Cafetaria De Draaibrug
start met nieuwe aanpak.

Ab van de Grift “Het
moet hier zo blijven”.

Cryptogrammen-fan
Bram Ossewaarde.

Verder in deze courant:

Het beroep huisarts staat garant voor flink
wat leven in de brouwerij en eigenlijk is dat
precies wat Meulmeester wil. ‘Je moet zor-
gen dat je niet vastroest’, is zijn devies. Dat
verklaart ook enigszins waarom hij de
betrekkelijke rust van zijn oude werkkring
als bedrijfsarts inruilde voor de functie van
drukke poortwachter van de gezondheid-
zorg. Maar er was meer. ‘Ook als bedrijfs-
arts heb ik nooit stilgezeten. Ik heb bij heel
wat bedrijven gewerkt, zoals bij De Schelde,
LétÉ, Hercules dat nu Eastman heet, bij het
onderwijs en de politie. Ik heb in veel
bedrijfsculturen meegekeken en dat was
toch een heel stimulerende aparte ervaring.
Maar in 1994 trad er een kentering op. De
ziektewet moest geprivatiseerd worden en
het werk van het GAK werd overgenomen
door de Bedrijfs Gezondheids Dienst. Alles
werd zakelijker en dat paste niet bij mijn
mensvisie. Ik wilde niet als een soort politie-
agent achter werknemers aan zitten.

Overigens was het geen beslissing die van
de ene op de andere dag werd genomen. Ik
heb er echt een paar jaar over nagedacht.
Bovendien kun je maar niet zomaar van
bedrijfsarts huisarts worden. Ik ben een jaar
lang elke donderdag naar Rotterdam
gereisd voor nadere studie, compleet met
tentamens en een intrede-tentamen, waar-
voor je moét slagen.’

De praktijk in de Lekstraat met sinds kort
een dependance in Nieuw Bachtenpoorte
waar dokter Meulmeester samen met dok-
ter Wattel en dokter Van den Driest een
driemanschap vormt, behoort met zijn 6500
patiënten tot de grotere. ‘Maar liever non-
stop werken dan duimen draaien’, vindt hij.
‘Het zal overigens nog wel een jaartje duren
voordat ik mijn weg volledig gevonden heb
en alle patiënten ken.

(Advertentie)

Zorg vanuit Ter Reede, Scheldehof, De Zoute Viever of Sint Wilibrord
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• De nieuwe Souburgse huisarts, dokter Meulmeester
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Politieteamchef Hans Saaman:
‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

Parkeren en eenrichtingsverkeer
in Kanaalstraat speerpunten

Auto’s die fietsers opjagen, gootjes die glad zijn als fietsers een goed heen-
komen willen zoeken, chauffeurs die tegen de rijrichting in rijden, bedrijfs-

wagens die de hele dag geparkeerd staan zodat klanten elders gaan winke-
len, automobilisten die ‘even’ ergens moeten zijn en hun auto half op de rij-
weg zetten, vrachtwagens die moeten laden of lossen en de rijbaan enige

tijd blokkeren omdat ze geen kant op kunnen. Klachten volop over de
Kanaalstraat en omgeving. Teamchef Hans Saaman, die voor de politie

onder andere Souburg onder zijn hoede heeft, hoort ze natuurlijk wel. ‘Ik
heb begrepen dat er binnenkort weer breed overleg is van gemeente,

middenstand en bewoners. Mogelijk dat er  aanpassingen komen. Voor ons
springen er in elk geval twee zaken uit: onzorgvuldig parkeren en tegen het
eenrichtingsverkeer in rijden. Op die speerpunten zullen we ook zeker con-

troleren en de mensen moeten er rekening mee houden dat de tijd van
alleen maar waarschuwen nu toch verstreken is’. 

Waar de politie ook een paar keer per
maand doelbewust controleert, is het
Koopmansvoetpad. ‘Bromfietsers willen
daar nog wel eens rijden en dat is nu een-
maal niet toegestaan. Ze krijgen zonder
meer een bekeuring en dan is die kortere
weg opeens niet meer zo aantrekkelijk.
Vooral als ze bovendien geen identiteitsbe-
wijs bij zich hebben, wat af en toe voor-
komt. Ze moeten dan onherroepelijk mee
naar het bureau, want dat is de stan-
daardprocedure.’ Saaman neemt de gele-
genheid te baat meteen een misverstand uit
de wereld te helpen. ‘Veel mensen denken
dat de politie lukraak op straat mensen aan-
houdt en naar hun identiteitspapieren
vraagt. Zo zit het niet in elkaar. Er moet voor
ons een concrete aanleiding zijn om te con-
troleren. Bijvoorbeeld als iemand zich ergens
verdacht ophoudt of als er een relletje is en
iemand is al dan niet toevallig vlak in de
buurt. Of als er controle is op het dragen van
de autogordel. In zo’n geval zal de automo-
bilist toch zijn rijbewijs moeten laten zien.’
Wat Souburg betreft is er – en dat zal ook de

komende maanden op gezette tijden gebeu-
ren – specifiek gecontroleerd op het rijden
onder invloed, het dragen van helmen en
gordels, het opvoeren van brommers en het
op de (brom)fiets rijden zonder deugdelijke
verlichting. Waar enkele Souburgers de laat-
ste tijd ook mee te maken kregen, is de exe-
cutie van vonnissen. Hans Saaman: “Wie
nalaat een boete te betalen, krijgt op een
gegeven moment de politie aan de deur. Je
mag dan kiezen. Of betalen, en vaak is die
boete dan al flink opgelopen, óf een aantal
dagen naar het Huis van Bewaring.’

Spreekuur
Waar de dorpelingen ernstig rekening mee
moeten houden, is dat het politiespreekuur
in de politiepost boven de bibliotheek ver-
dwijnt. ‘Er wordt niet of nauwelijks gebruik
van gemaakt en het is werkelijk zonde daar
een agent voor vrij te maken. Kennelijk 
is het bureau in Vlissingen genoeg, want
een spreekuur in Vlissingen Noord leverde
ook al geen respons op’, stelt Hans
Saaman. ■

VOOR UW NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUD

(Advertentie)

Ik heb al wel gemerkt dat er in Souburg heel
wat senioren wonen, aan wie je doorgaans
meer tijd besteedt gezien de ziektebeelden
en de verschillende medicijnen die op
elkaar moeten worden afgestemd.’

Tekening klaar
Over een jaar hoopt dokter Meulmeester
samen met zijn collega’s in het nieuwe
gezondheidscentrum aan het Ambachts-
veld te zitten. ‘De tekening is klaar, in feite
kan er zo met de bouw worden begonnen,
maar voordat alles ambtelijk exact is gere-
geld, zal er helaas nog wel een jaartje of
langer overheen gaan. Ik zeg helaas, omdat
zo’n gezondheidscentrum een belangrijke
bijdrage levert aan een doelmatige gezond-
heidszorg. Je zit er onder andere samen
met fysiotherapeuten, een diabetesver-
pleegkundige, met mensen van het geeste-
lijke gezondheidszorgcentrum Emergis en
dat houdt in dat je direct met elkaar kunt
overleggen. Stel dat ik iemand doorstuur
naar de fysiotherapie, dan kan ik op een
gegeven moment met eigen ogen zien wat
voor resultaat die doorverwijzing heeft.’
De overgang van Lekstraat en Oranjeplein
naar het Ambachtsveld houdt wel in dat de
loopafstanden voor veel patiënten wat gro-

ter worden. ‘Prima’, knikt Meulmeester. ‘De
gemiddelde Nederlander loopt 700 meter
per dag. Daar mag voor mij best een ‘0’
achter.’ Hij zal zelf het goede voorbeeld
geven door in de zomermaanden per fiets
visite te rijden in plaats van met de auto. Al
heeft dat ook een puur praktische invals-
hoek. ‘Met name in de kern zijn de parkeer-
plaatsen schaars en heb je te maken met
eenrichtingsverkeer waardoor je nogal eens
in cirkels rijdt. Met de fiets ben je veel snel-
ler op je bestemming.’

Trouw
Dat een dorp als Souburg trouw is aan ‘zijn’
dokter zag Meulmeester tijdens de
afscheidsreceptie van dokter Kapteijn.
‘Werkelijk ongelofelijk, zoveel mensen. Ze
stonden tot buiten toe op straat te wachten.
Ik weet zeker dat ze mijn voorganger daar-
mee een geweldig plezier hebben gedaan.
Ik ben geboren en getogen Vlissinger, maar
ik denk dat een dorp - wat de zorg 
voor elkaar betreft -  toch iets voor heeft op
de stad. In een stad wonen mensen
anoniem; er zijn eenlingen waar niemand
naar omkijkt. In een dorp kom je elkaar snel-
ler tegen. Als er hulpverlening nodig is,
staan buren, vrienden of bekenden klaar om
te helpen. Prettig om te weten als dorps-
arts.’ ■

(Advertentie)
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Verkoopster
Ben jij die enthousiaste jonge vrouw 

die graag met mensen omgaat? 
Dan is deze baan een uitdaging.

Wij zijn op zoek naar iemand die 30 tot 40 uur per week 
bij ons wil komen werken.

Ben jij ongeveer 18 jaar en heb je interesse, 
reageer dan snel.

Sollicitaties met c.v. en pasfoto naar

DE VRIJBUITER
PASPOORTSTRAAT 26, 4388 BH OOST-SOUBURG
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Rondom ’t PUTJE
Aardig warrig boeltje tegenwoordig,
vindt u niet. Je ziet bijna geen
Souburgers meer die precies weten hoe
ze ons centrum moeten begaan en
berijden. Ineens lijkt er wel niemand
meer blij met onze mooie Kanaal-
straat en wordt er actie gevoerd voor
omgekeerde rijrichtingen en zo. Nou
was dat wel te verwachten want er
waren al veel profeten onder ons die
hadden gezegd dat het zo niet zou
gaan werken. Mensen zoeken hun
gemak en dit was te moeilijk, te stads
zal ik maar zeggen, al horen we als
dorp bij een stad. Dat warrige dat
hoort er bij in de stad heb ik gezien. Ik
stond van de week ons vernieuwde
gemeentehuis  te bewonderen en raak-
te zeer getroffen door de warrige aan-
blik van het geheel. Die beelden zou-
den het prima doen tegen een leuke
kale witte muur maar met het
gemeentehuis op de achtergrond is het
een drukke boel voor het oog, als ik het
zo mag zeggen, want ik heb natuur-
lijk geen verstand van de hierdoor in
het diepe der mensheid beoogde effec-
ten. Maar als ik zoveel blikvangers bij

elkaar heb staan in mijn putje, dan
haal ik daar wat weg en ik denk dat
ik voor de beelden zou kiezen. Dat
vinden de buren ook, had ik al begre-
pen, al valt er over kunst niet te
twisten. Behalve als het stukjes open-
baar groen en hondenrenveldjes gaat
kosten (waar gaan we met de poep
naar toe?) zoals rond de watertoren.
Want dan kan het nog zo mooi wor-
den, met een hek eromheen heb je er
niks aan als je bij zonsopgang daar al
dan niet met je viervoeter naar de
vogeltjes wilt gaan luisteren.
Het zijn roerige tijden.

Melkmeisje

AUTO SHOPPING CENTRE
(voorheen Autobedrijf Kuzee)

HET ADRES VOOR:
NIEUWE EN GEBRUKT AUTO’S / ONDERHOUD / APK
Marie Curieweg 3 4389 WB Vlissingen, Tel.: 0118-488466
Rijksweg A58, Afslag 40 Oost-Souburg - Ritthem, Bij BP station

ALLES WAT UW AUTO NODIG HEEFT
DIJKWEL AUTO SHOPPING CENTRE

1 JAAR GRATIS AUTOWASSEN
B I J A A N K O O P V A N E E N A U T O  

Hét autobedrijf van
Oost-Souburg

Bewoners willen maatregelen

KOOPMANSVOETPAD GEVAARLIJK
De bewoners van het Koopmansvoetpad zijn boos op de gemeente. Ze voe-

len zich met een kluitje in het riet gestuurd nadat ze op een verontruste
brief als antwoord kregen dat eerst maar eens afgewacht moet worden hoe

de situatie is als de Kanaalstraat helemaal klaar is. “Maar daar heeft het
allemaal niets mee te maken”, zegt Conny Dellebeke. “Het  was hier al

gevaarlijk voor er aan de Kanaalstraat was begonnen. In deze dertig kilo-
meterstraat wordt wel zestig gereden, waardoor fietsers en brommers de

stoep opschieten en mensen gevaar lopen.”

Ze zijn er niet gerust op aan het
Koopmansvoetpad. “In korte tijd zijn hier
ongelukken gebeurd met een scooter die op
een geparkeerde auto vloog en twee scoo-
ters die op elkaar botsten. Gelukkig met
alleen materiële schade, maar wat is het
vervolg? De volgende keer zijn het onze kin-
deren of een oudere die niet vlug genoeg
kan reageren.” De bewoners hebben een
handtekeningenactie gehouden, politieke
partijen zijn ingeschakeld en ook het dorps-
platform is in de arm genomen en dat alle-

maal om te bereiken dat er verkeersrem-
mende maatregelen worden genomen.

Beter parkeerbeleid
Ook de manier waarop nu wordt geparkeerd
in de straat is niet bevorderlijk voor de vei-
ligheid. Door een beter parkeer- en ver-
keersremmend beleid kan veel gevaar wor-
den voorkomen, menen de bewoners “Maar
voorlopig wil de gemeente daar nog niet 
op ingaan. En daarom zijn we behoorlijk
boos.” ■

Hun straat is te gevaarlijk vinden v.l.n.r. Monique Brozius en moeder en dochter Daphne en Conny Dellebeke
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Nieuw schildersbedrijf JAcobs:

werk om ‘ja’ tegen te zeggen

Hij dacht er al jaren over, maar nu springt hij toch eindelijk in het diepe. Op
maandag 7 maart, mooi op tijd voor de lente, start René Jacobs (39) uit de

Buteuxstraat 20 zijn eigen schildersbedrijf. De naam ligt voor de hand:
schildersbedrijf JAcobs en dan JA in kapitalen om aan te geven dat zijn

werk is om “ja”tegen te zeggen. De nieuwe ondernemer brengt een ruime
ervaring in. Al bijna 25 jaar zit hij in het vak en hij kan zich met recht een

all-round schilder noemen.

Dat laatste wil zeggen dat de klant bij hem
ook terecht kan voor een nieuw behangetje
en het daarbij horende voorbereidende
werk en bovendien voor allerlei andere wan-
dafwerkingstechnieken.Maar de hoofdmoot
vormt natuurlijk het schilderwerk, op oud en
nieuw hout in alle variaties. René wil wel
even kwijt dat hij veel ervaring heeft met het
opknappen van oude woningen. “Dat doe ik
ook erg graag: van iets ouds weer iets
moois maken!” Financieel interessant is dat
schilderwerk aan huizen ouder dan 15 jaar,
die permanent door particulieren worden
bewoond, niet met 19% maar met slechts 6
% BTW wordt belast. Mooi meegenomen
voor wie de vakman in wil huren.

Erg secuur
René wil in zijn nieuwe bedrijf mikken op
kwaliteit. Dat is ook de reden dat hij graag
eigen baas wordt. “Ik liep al jaren met dat
idee, vooral omdat ik dan zelf kan bepalen
en regelen hoe ik het werk doe. Vooral
omdat ik erg secuur ben, ook in het maken
van afspraken, is het plezierig juist vanuit
die eigenschappen te kunnen gaan werken.
De klanten moeten weten dat ze van me op

aan kunnen en dat het werk zo goed moge-
lijk wordt gedaan. Bovendien geef ik garan-
tie op wat ik doe.”
De opstart wordt misschien wat moeilijk,
verwacht hij, want de bekendheid moet
groeien. “Maar ik heb al wel een en ander
om mee te beginnen en ik heb ook zo mijn
contacten, want het wereldje is klein. Zo
werk ik samen met andere bedrijven, zodat
ik in overleg met de klant een oplossing kan
aanbieden voor een probleem. Als ik bij-
voorbeeld houtrot tegenkom ken ik een tim-
merman die dat kan repareren en ga zo
maar door.”
René heeft er vertrouwen in dat het gaat
lukken. “Ik lever goed werk met professio-
nele producten en als de klanten bepaalde
vragen hebben kan ik daar in de meeste
gevallen een antwoord op geven. Mensen
willen toch steeds meer kwaliteit en kwa-
liteit garandeer ik!”, zegt de nieuwe
Souburgse ondernemer enthousiast. Hij is
nog een echte vakman van de oude stem-
pel, want behalve behangen kan hij ook glas
zetten als het moet. En dat hoort helemaal
bij het ouderwets degelijke van dit nieuwe
bedrijf. ■

Omvangrijke hobbymanifestatie
in Karolingenburcht

Brasserie de Karolingenburcht herbergt op zaterdag 26 maart een hobby-
manifestatie, waar zo’n vijftien tot twintig demonstraties en workshops
worden gehouden met onder anderen Betsy en Gerard Lurvink, die hun

nieuwste boekje presenteren.

Er zal ondermeer gedemonstreerd worden met harmonica mallen, quadrant mallen,
ponsjes, vlechtponsen, pergamano, deco embossing, Erica’s borduurmallen, twister-
kaarten, nieuwe mallen van Nellie Snellen, 3d knippen, fancy folding, switch embos-

sing, paintbox poppets, kaarten maken, sieraden maken, carré en scrape boeken. Ook
zijn er diverse workshops kaarten maken. 

De gratis toegankelijke manifestatie is open van 10.30 tot 16.00 uur. 

Rene Jacobs: een all-round schilder
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Festiviteiten bij officiële opening

Kanaalstraat
Wethouder P. van der Maden en het bestuur van de winkeliersvereniging

Nemidso verrichten op vrijdag 18 maart de officiële opening van de
Kanaalstraat. Een dag na die ceremonie, op zaterdag 19 maart dus, zijn er

allerhande festiviteiten in de vernieuwde winkelstraat. 

Van elf uur ’s morgens tot vier uur ’s mid-
dags staat er een draaimolen, is clown
Ballie actief, kunnen ballengooiers in actie
komen, zorgt het looporkest Vlijt en Lenig
voor feestmuziek, treedt de folkloregroep
Medioburgum op, staat er een springkus-
sen voor de jeugd en kunnen kinderen

geschminkt worden bij een speciale kraam.
Alle attracties zijn gratis.

De winkeliers in het centrum van Souburg
zorgen verder voor speciale aanbiedingen,
die alleen op die zaterdag geldig zijn.
Hierover komt een knipfolder in de bus. ■

Dankzij Souburgers en Ritthemers

slaagt Roemenië-transport weer

Na een rit dwars door Europa arriveerde onlangs het zestiende hulptrans-
port van de Stichting Roemenië-Hulp Midden-Zeeland (Oost-Souburg) in het

Roemeense Targu Mures. Een barre tocht was het geweest, want de vele
sneeuw in het zuiden van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zorgde voor

vertraging. En toen de vrachtauto werd gelost, wees de thermometer twin-
tig graden onder nul aan, een temperatuur die nog veel lager leek door de

snijdende oostenwind.

Wat er allemaal uitgeladen werd: 4000 kilo
levensmiddelen en conserven, 3000 kg kle-
ding, rolstoelen, schoolmeubelen, kantine-
tafels, bureaus, stapelstoelen, eenpersoons
bedden en verder hulpmiddelen voor
gehandicapten. Tevens gingen enkele grote
wandschoolborden mee. Een week na aan-
komst waren alle spullen weer op de goede
plaats terechtgekomen.

Gratis
De conserven, in Oost-Souburg, Ritthem en
Vlissingen gratis door de bevolking gegeven
en door de Stichting Roemeniëhulp opge-
haald, belandden voor het overgrote deel bij
ziekenhuizen en een organisatie voor meer-
voudig gehandicapten. De ziekenhuizen
hoeven door deze aanvulling minder beroep
te doen op hun budget. Zo viel het de stich-
ting al eerder op dat een hartkliniek de
besparing in voedselkosten aanwendde
voor een snellere aanpak van de renovatie
van een verpleegvleugel. Voorts gingen er
levensmiddelen naar arme en oude mensen
uit de onderste laag van de bevolking wat
betreft inkomen. Geen wonder dat deze
Roemenen elk jaar weer uitkijken naar de
hulp, die uit Oost-Souburg en Ritthem
komt. 

India
Tannie Gideonse van de Stichting
Roemenië-Hulp Midden-Zeeland zette
intussen weer in veel winkels op Walcheren

en Noord- en Zuid-Beveland collectebus-
sen neer. Ongeveer veertig dagen lang
staan deze bussen op de toonbanken, ook
in Oost-Souburg.
Dit jaar echter maakt de stichting even een
stapje opzij. De actie is namelijk niet zoals
gebruikelijk voor een project in Roemenië,
maar voor de getroffenen van de vloedgol-
ven in India, waar aan de kust ongeveer
13.000 doden te betreuren waren. Via email
heeft de stichting contacten met Dr. Job die
enkele jaren geleden een weeshuis met een
lagere- een voortgezette- en een universi-
taire opleiding liet bouwen voor Indiase
weesmeisjes. Voorzitter Adri Gideonse kent
Dr. Job persoonlijk. Na de ramp mailde de
familie Gideonse met Dr. Job met de vraag
hoe het hem, zijn gezin, het weeshuis en de
meisjes vergaan was. Gelukkig is er met de
familie, de meisjes en het complex niets
gebeurd. Wel is de directe omgeving zwaar
getroffen. Daarom is Dr. Job, een ware kun-
stenaar in het omgaan met de ondoorzichti-
ge bureaucratie van India en zijn ambtelijke
apparaat, direct na kerst 2004 begonnen
met hulp te geven aan de slachtoffers van
de ramp. De Stichting Roemenië-Hulp
Midden-Zeeland kijkt even over haar gren-
zen heen om prioriteit te geven aan datgene
waar de nood het hoogst is.

Een gift kan ook worden overgemaakt op
bankrekeningnummer 38.93.70.444 onder
vermelding van India. ■

• De Kanaalstraat een jaar geleden tijdens de werkzaamheden.

AVA ELECTRO
Kanaalstraat 44
Oost-Souburg
tel. (0118) 471777

AVAAVADE SPECIAALZAAK
VOOR AUDIO, VIDEO,

TELEVISIE,
HUISHOUDELIJKE-
EN PERSOONLIJKE

VERZORGINGS-
APPARATEN

Aangesloten bij EURONICS
Snelle en goede service

gratis thuisbezorgen
deskundig advies



Muziekfeest
Accordeola 

Het 45-jarig bestaan is voor de
Vlissingse Accordeonvereniging
Accordeola reden  muzikanten

uit te nodigen voor een muzikale
workshop op 12 maart in
wijkcentrum De Zwaan.

In de middaguren, vanaf 13.00 uur
tot ongeveer 17.00 uur zullen de

deelnemers een aantal
muziekstukken instuderen onder
leiding van dirigent Dick Broers. 

’s Avonds volgt een muziekfeest met
optredens van de Tilburgse

accordeonvereniging “Les Musiciens
Joyeux”, de beide orkesten van
Accordeola en uiteraard van het

workshoporkest. Het avondprogram-
ma begint om 19.00 uur.

Toegangskaarten kosten € 6,-- per
persoon; zaal open vanaf 18.30 uur.

Informatie via de telefoonnummers:

0118-551421 of 0118-467458

of via e-mail:

accordeola@zeelandnet.nl 

Nel Mansab en Herman Rakers zijn trots op 
Zorgstroom:

“JE BENT NIET ZOMAAR WERKGEVER

VAN HET JAAR!”

Helemaal aan het begin van het nieuwe jaar werd bekend dat zorginstelling
Zorgstroom was benoemd tot werkgever van het jaar 2004.  Een mooie

gelegenheid  om Nel Mansab en Herman Rakers , die beiden via hun werk
bij Souburg betrokken zijn, voor te stellen. Nel is als operationeel manager
verzorging, met Souburg in haar gebied, hier vaak te vinden en in haar vrije

tijd zit ze namens de Zorgstroom ook vaak bij de vergaderingen van het
Souburgse dorpsplatform. Haar collega Herman Rakers heeft met Souburg
te maken omdat hij verantwoordelijk  is voor een nieuwe tak van de dienst:

de zorg op afroep.

In het “kruis”gebouw aan de Cornelis van
Perestraat vertellen ze dat ze bij de
Zorgstroom nog wel even een klein feestje
hebben gehad, want werkgever van het jaar
ben je niet zomaar. Nel en Herman genieten
nog na: “We zijn daar best trots op natuur-
lijk, want dit hebben we met zijn allen
bereikt. Beste werkgever kun je alleen wor-
den dankzij de medewerkers.

Wisselwerking
Het is een wisselwerking tussen leidingge-
venden en uitvoerenden en dan gaat het er
voor ons om dat je goed overbrengt hoe je
in je werk staat en hoe dat weer wordt
opgepikt. Wij denken dat je op het ogenblik
in de zorg heel goed de mogelijkheden die
je hebt moet benutten op een zo menselijk
mogelijke manier. Daarvoor heb je flexibele,
gemotiveerde medewerkers nodig en 
die hebben we. Er wordt bij ons ook vanuit

een groot wijgevoel gewerkt. Problemen
worden onderling opgelost en daar trekken
onze klanten weer profijt van.”

Langer zelfstandig
Het is een hele prestatie in een tijd waarin
aan alle kanten op de zorg wordt bezuinigd
zo’n onderscheiding te winnen. “Je verslaat
niet de minsten; er waren grote bedrijven bij
de genomineerden waaronder ook lande-
lijke zorginstellingen”, zegt Nel Mansab. Ze
vertelt dat het rayon Vlissingen in drieën is
verdeeld. Zij heeft Souburg onder haar
beheer en Herman  opereert weer in een
ander deel van Vlissingen, maar regelt voor
het hele rayon en dus ook voor ons dorp de
Zorg op Afroep, een nieuw “product” van de
Zorgstroom en SVRZ (Stichting voor
Regionale Zorgverlening). 

Professionele krachten
Dit initiatief is eigenlijk een vervolg op de
Personen Alarmering Zeeland, een systeem
waarmee in geval van nood met een draad-
loos zendertje hulp kan worden gevraagd.
Via een toestel met spreek-luisterverbinding
kan de “centrale” nagaan wat de hulpvraag
is. Vaak was het vervolg hierop dat familie of
buren werden gewaarschuwd om te gaan
helpen, maar die zijn lang niet altijd ineens
beschikbaar. Sinds maart vorig jaar wordt
de hulp door professionele krachten ge-
geven. “Dankzij Zorg op Afroep kunnen
mensen langer zelfstandig blijven wonen”,
vertelt Herman Rakers. “Ook mensen die
hulp nodig hebben om naar het toilet 
te gaan bijvoorbeeld of na een valpartij
geholpen moeten worden, kunnen zo veilig
in hun eigen huis blijven, want na een druk
op de knop wordt zo snel mogelijk hulp
gegeven.” ■

• Nel Mansab en Herman Rakers: ,,Het is een
wissel werking.’’

45-jaar

Paspoortstraat 32-34 - Oost-Souburg
(naast de Marskramer)
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Burgemeester Buteux had hem tijdens de beëdiging nog zo
gewaarschuwd. ‘Treedt steeds bezadigd op en leen het oor
niet aan verkeerde invloeden. Nog altijd worden de discus-
sies, hoe groot het verschil van mening ook mag zijn,
gekenmerkt door een goede toon en dat behoort zo te blij-
ven.’ Maar de vlam sloeg in de pan toen wethouder De
Pagter periodiek aftrad en zich herkiesbaar stelde. Eerst
staakten de stemmen, maar bij de herstemming kreeg
raadslid J. Kraamer twee stemmen meer dan De Pagter.
Jobse verdedigde hem – ‘hij heeft altijd in het belang van de
gemeente gehandeld’- en verklaarde op hem te hebben
gestemd. Wat het kersverse raadslid op een ernstige repri-
mande van Buteux kwam te staan, want de stemming was
geheim geweest en het gaf geen pas uit de school te klap-
pen. Wethouder De Pagter hield uiteindelijk de eer aan zich-
zelf en kondigde aan de raad te zullen verlaten.

Ongeldig
Tijdens de volgende vergadering sloeg Jobse terug. ‘De
herstemming is ongeldig geweest’, betoogde hij. ‘De
gemeentewet zegt dat bij het staken van de stemmen het lot
dient te beslissen.’ De burgemeester beloofde er op terug te
komen en dat deed hij. Hij waste daarbij Jobse, al deed hij
dat in keurige bewoordingen, flink de oren. ‘Alles is geheel
overeenkomstig de wet geschiedt. Want het raadslid Jobse
heeft een wijziging van de gemeentewet over het hoofd
gezien, waarin wordt bepaald dat het lot pas beslist als ook
bij herstemming de stemmen staken.’ ‘Een foutje’, gaf
Jobse toe. Maar daar bleef het niet bij, want een maand
later vroeg hij bij de rondvraag het woord. Hij betuigde spijt
en vroeg vergeving voor het onaangename dat hij burge-
meester, mede-raadsleden en gemeentesecretaris had
berokkend. ‘Ik heb geluisterd naar iemand die mij misleidde
en tot ongepaste oppositie opstookte,’ ging hij diep door
het stof. Burgemeester Buteux kon niet nalaten hem te wij-
zen op de goede raadgeving die hij bij de installatie van
Jobse had gegeven.
Een tweede keer dat het bijna misging met de ‘goede toon’
was, toen burgemeester en wethouders voorstelden de
jaarwedden voor de wethouders van dertig op zestig gulden
te brengen. Jobse erkende dat de werkzaamheden waren
toegenomen, maar of dat verdubbeling van de wedden
rechtvaardigde, betwijfelde hij toch. Enkele raadsleden had-
den ook zo hun twijfels, maar Jobse joeg hen tegen zich in
het harnas toen hij het betoog van een van hen onderbrak.
Iets dat kennelijk ongebruikelijk was in die tijd, want er werd
verbeten op de interruptie gereageerd. En bij de stemming
over het voorstel bleef Jobse als enige tegenstander over.

Tramwissel
Meer commotie veroorzaakte het voorstel een groep bomen
te kappen bij de tramwissel aan de Nieuwe
Vlissingscheweg. ‘De weg is te smal en de bomen, die

onbeduidende groei vertonen, leveren gevaar op voor het
verkeer’, gaf burgemeester Buteux te kennen. Het raadslid
Gernler was het hartgrondig met hem oneens. ‘Ze tieren nog
vrij goed en de voertuigen hebben er weinig last van. Haal
twee bomen weg, verhardt de weg en dan zijn alle bezwa-
ren weg’, stelde hij voor. Gernler kreeg steun, maar onvol-
doende. Eerst staakten de stemmen; bij een latere stem-
ming kregen B & W hun zin.
Wat een splijtzwam in de gemeenteraad had kunnen wor-
den, liep met een sisser af. De kerkenraad van de
Gereformeerde gemeente in Souburg verzocht de raadsle-
den de dorpskermis af te schaffen om zo zedelijk verval
tegen te gaan. Gernler verzette zich ertegen. ‘Alle actie is
gericht tegen het woord kermis. Tegen andere vermakelijk-
heden, die in de aard hetzelfde zijn, maar worden betiteld
met de naam volksfeesten, bestaat geen bezwaar. De ker-
mis is een gepaste dag voor hen die zich een meer kostba-
re ontspanning moeten ontzeggen.’
Hij betwijfelde of tijdens de kermis meer kwaad werd bedre-
ven dan tijdens het turnfeest de dag ervoor. Uiteindelijk
steunde alleen raadslid J. Kraamer  de brief van de kerken-
raad, omdat ‘overmatige drankgebruik mij tegen de kermis
doet zijn’.
Drankmisbruik
Te diep in het glaasje kijken speelde wel degelijk een rol in
het Souburg van rond 1905. Vrij regelmatig werden inwo-
ners door de dorpsveldwachter in de kraag gegrepen
wegens overmatig drankgebruik. Een overtreding die
bestraft werd met tenminste drie gulden boete, maar in
enkele gevallen ook wel met vijf dagen opsluiting. De veld-
wachter kreeg voor zijn werk een jaarwedde van f 475 plus
f 50 voor kleding en wapening. De predikant van de gere-
formeerde gemeente was beter af met een jaarwedde van f
1200, terwijl de predikant van de hervormde gemeente een
toelage van de kerkelijke gemeente genoot van f 506. Veel
dorpelingen verdienden minder. Die maakten dan ook vaak
bezwaar tegen de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Zo kreeg West-Souburger Leeuwenburg een aanslag van
zeven gulden en vijfendertigeneenhalve cent in de bus. Hij
schreef het gemeentebestuur: ‘Wel wat veel, aangezien ik
ook maar een werknemer ben die er dagelijks op uit moet.
Mijn weekgeld is dertien gulden, zo lang er werk is. Ik ben
daar op die fabriek niet voor vast aangenomen. Ik verwoon
hier twee gulden. Mijn tramgeld en koffiegeld gaat van het
loon af, zodat er weinig overschiet.’
Enkele inwoners van West-Souburg klaagden bij de
gemeente over de toestand van de (petroleum)verlichting.
Maar burgemeester Buteux vond het niet nodig er veel aan
te veranderen. ‘De behoefte aan een goede verlichting is
daar niet zo groot als in het oostelijk deel van de gemeen-
te’, vond hij. ‘Er is geen doortrek, de bevolking gaat vroeg te
ruste en alleen in de vooravond is er sprake van enig ver-
keer.’ Hij beloofde te zullen onderzoeken of de lampen wel
allemaal werden aangestoken en daarmee was de kous af.  
Aan het eind van 1905 maakte de gemeente de balans op.
‘De toestand der behoeftige klasse is zeer bevredigend’,
noteerde de burgemeester. ‘Is ondersteuning nodig dan
wordt hierin behoorlijk voorzien. Voorts vindt de werkende
klasse voldoende werkzaamheid. De voornaamste ambach-
ten in de gemeente zijn timmeren, smeden, wagenmaken en
schilderen en er is enige handel met het buitenland in steen-
kolen.’

Wintertarwe
Geboerd werd er ook volop, getuige de productiecijfers van
wintertarwe (78 ha), winterrogge (1 ha), zomerrogge ( 3 ha),
zomergerst (30 ha), haver (2 ha), veldbonen (45 ha), erwten
(32 ha), stambonen (23 ha), winterkoolzaad (6 ha), con-
sumptieaardappelen (30 ha), fabrieksaardappelen (13 ha),
suikerbieten (6 ha), voederbieten (4 ha) en wortelen (1 ha).
Burgemeester Buteux kon tenslotte melden dat Oost- en
West-Souburg op 31 december 1905 2629 inwoners had,
zeventig meer dan eind 1904. ■

Niets nieuws onder de zon in Souburg van 100 jaar geleden

Tal van bezwaren tegen de gemeentelijke belasting, zorg over de zedelijke moraal, bedenkingen tegen de verdubbeling van wethouderssalarissen, pro-
testen over het kappen van bomen… Het speelde allemaal honderd jaar geleden en wat dat betreft was er niet zoveel nieuws onder de zon. Wel bestond
toen nog de gemeente Oost- en West-Souburg met een eigen burgemeester en gemeenteraad. Waar het ook niet altijd pais en vree was, met als meest

ingrijpende conflict het wegstemmen van wethouder J. de Pagter en de uitglijer van het kersverse raadslid W. Jobse.

• Straatnamen voor Souburg-noord: de gemeente vroeg met
suggesties te komen voor straatnamen in de nieuwe wijk. Wij
dachten gelijk aan iets uit de tijd van de Karolingische burg, de
oorsprong van het dorp. De stichting Karolingische burg is uit-

stekend op de hoogte van talloze gegevens uit die tijd. Zij is
bereid om suggesties te geven.

• Nota van gemeente over begraafplaats: we wachten nog
steeds op het verschijnen van die nota. Op dit moment is het
college ermee bezig. Dan moeten de samenstellers die aanvul-
lingen en correcties verwerken en daarna gaat de nota naar de
raad. Op dat moment wordt deze ook voor het dorpsplatform
toegankelijk. Wij willen vooral weten hoe de herinrichting zal
plaatsvinden, of er een urnenwand komt, of er goed begaanba-
re en droge paden komen.

• Watertoren: op 1 maart is een informatieavond voor omwo-
nenden. Ook het dorpsplatform zal daar zijn. Wij pleiten ervoor
dat dit gebouw zoveel mogelijk openbaar toegankelijk blijft. We
willen heel graag weten wat de voorwaarden voor de verkoop
zijn en hoe die uitpakken voor Souburg.

• Opknappen Regentessestraat en omgeving: begin maart
start hier het grote opknapwerk in fasen. Natuurlijk zal er over-
last zijn, maar het schijnt heel mooi te worden met nieuwe rio-
lering en nieuwe bestrating. Voor de zomer zou het klaar kun-
nen zijn. We wachten het rustig af.

• Herinrichting Oranjeplein: we wachten op de uitnodiging voor
de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Er zijn zoveel
wensen vanuit zoveel gezichtspunten dat het nog een hele kluif
wordt er een geheel van te maken.

• Terrein Kuzee: het aangepaste plan is onlangs gepresenteerd
aan omwonenden. Ook het platform was daarbij. Heel veel
wensen van buren en omwonenden zijn op een goede manier
verwerkt. Natuurlijk heeft men niet alles kunnen inwilligen, maar
de gemeente en Marsaki hebben wel hun best gedaan. Op
papier ziet het plan er leuk uit.

• Terrein Ambachtsveld: de gemeente en Marsaki zijn na de eer-
ste informatieavond bezig om alle wensen in te passen. We
wachten op de nieuwe presentatie. Trouwens, ook de ingang
van RCS zou dan verplaatst worden. Een goede zaak.

• Stukgereden bestrating: bij de Molenweg en omgeving is
door de bouwers nogal wat schade aangericht. Je zou zelfs op
de fiets een valhelm moeten dragen. Gelukkig is er een potje
van Delta en de aannemer om alles weer netjes te maken.

• Werk in de Kanaalstraat en omgeving: al het werk is daar nu
bijna gedaan. De verkeersmaatregelen hebben een voorlopig
karakter. Onze dorpswethouder Van der Maden vindt dat nu
iedereen eerst maar eens moet wennen aan de wijzigingen. Na
zes maanden zal de hele zaak opnieuw worden bekeken. Dat is
dus kort voor de zomer.

De eerstvolgende openbare vergadering van het dorpsplatform is
op dinsdag 12 april om 19.30 uur in de Zwaan. Dorpelingen kunnen
daar zelf agendapunten aandragen en horen wat anderen te zeggen
hebben. Ook de dorpswethouder, vertegenwoordigers van allerlei
organisaties en de politie zijn daar aanwezig.

Veel zaken aan de orde in dorpsplatform Souburg 

Fikse opknapbeurt RONDE PUTJE
‘Het ronde putje krijgt een fikse opknapbeurt. Ook het monument wordt na offerte door een aannemer
onder handen genomen. Ons melkmeisje kan zich daarna weer spiegelen in het water.’ Dat meldt het

dorpsplatform Souburg, waar voorts de volgende zaken aan de orde zijn:

Ook het monument wordt onder handen genomen



Midden in           SouburgMidden in           Souburg
Het kerkje, dit keer wél verwarmd, vormt
medio deze maand ook het decor voor de
officiële presentatie van de CD van Follie à
Deux, die in eigen beheer in een oplage van
vijfhonderd exemplaren wordt uitgebracht.
‘We hebben er nog serieus over gedacht
de CD in Razzmatazz ten doop te houden,
want we zijn immers Souburgers. Maar hoe
gezellig het er ook is, de akoestiek daar is
ronduit slecht - al kun je die door middel
van versterking toch nog aardig corrigeren
– maar bovendien is het er vrij klein.
Vandaar toch maar de kerk, als eigenlijke
geboortegrond van de CD’, stelt Monty.
Marina en hij waren eind februari vijfentwin-
tig jaar getrouwd. Je zou zo denken dat het
duo er dus al veel eerder dan eind vorig jaar
had kunnen zijn. ‘We hebben natuurlijk al
wel eerder samen gespeeld, in de huiska-
mer en zo. Maar dan weer drukte Monty het
geluid van mijn mandoline met zijn accor-
deon helemaal weg, dan weer zat een van
ons twee te priegelen… Het lukte gewoon-
weg niet. Zelfs als Monty meespeelde in het
mandolineorkest Con Amore waar ik de lei-

ding van had, moest ik af en toe corrigerend
optreden. We hebben er dus vijfentwintig
jaar over gedaan voordat we echt samen
konden musiceren’, lacht Marina. Zover
was het overigens nog altijd niet geweest
als niet gitarist Leo van Rutte, waarmee
Marina in de jaren negentig het Follia Duo
vormde, er de aanzet toe had gegeven.
‘Jullie kunnen het best, zei hij. Probeer het
nou eens serieus.’ 

Onmogelijk
Nu is de combinatie accordeon/mandoline
een zeer ongebruikelijke, volgens veel
musici zelfs een onmogelijke. Misschien is
Follie à deux zelfs wel uniek in de wereld.
Muziek voor de beide instrumenten samen
is nooit gecomponeerd en dat betekende
dat Marina en Monty zelf de arrangementen
moesten verzorgen. Dat resulteerde uitein-
delijk in veertien nummers van Argentijnse,
Russische en Zuid-Europese oorsprong.
‘Passionata’ heet de CD en Marina

bezweert dat het niet op de relatie maar op
de gespeelde composities slaat. 
Gepassioneerd en warmbloedig. ‘Het hoeft
er niet van af te stralen dat we getrouwd
zijn; het gaat om de muziek”, zegt ze met
een relativerende knipoog. De naam van
het duo borduurt voort op het eerste duo
van Marina met gitarist Leo van Rutte, dat
de naam Het Follia Duo droeg. Monty: ‘Dit
werd dus in feite Follia twee en daarmee
was het bruggetje naar Follie à deux snel
gevonden.’
‘Waar dat Follie vandaan komt?’ Marina
legt uit: ‘Van oorsprong is de Follia een heel
oude Spaanse vruchtbaarheidsdans waar-
van de melodie in de vijftiende en zestiende
eeuw vaak in composities werd gebruikt.
Onder andere door de beroemde Italiaanse
componist Arcangelo Corelli in zijn vioolso-
nate in d mineur. Het eerste stuk dat ik,  in
een eigen arrangement, samen met Leo van
Rutte speelde. Follie heeft ook iets dwaas.
Folle is in het Frans het bijvoeglijk naam-
woord van fou, dat gek betekent. En gek is
het zeker, die combinatie van accordeon en
mandoline.’

Conservatorium
Marina en Monty zijn allesbehalve onbeken-
den in de muziekwereld. Monty is autodi-
dact, Marina is de meest professionele van
de twee. Zij studeerde in juli 2003 als doce-
rend musicus af aan het Brabants conser-
vatorium waar ze onder andere les kreeg
van Benny Ludemann, een autoriteit op
mandolinegebied. Inmiddels is ze bezig met
de master-opleiding, die haar de titel uit-
voerend musicus zal bezorgen.
De muziek op de CD klinkt lang niet gek,
stelt iedereen die het proefexemplaar heeft
beluisterd. ‘Het was ook heel relaxed spe-
len’, vindt Marina. ‘Bij klassieke muziek kun
je niet improviseren, die ligt vast. Maar bij
de nummers op de CD konden we volop
onze gang gaan. Ze zullen de ene en de
andere keer als we ze spelen ook niet exact
hetzelfde klinken.’ De twee dochters Linda
en Bianco en zoon Dennis vinden de CD
‘best aardig’ en gezien hun uitstekende
muzikale gehoor  – ‘ze bespelen niet echt
een instrument, maar in elk geval hebben ze
dát van ons geërfd’ – mag dat als regelrecht
compliment gelden.
Geïnteresseerden die nieuwsgierig zijn naar
‘Passionata’ zullen nog even geduld moe-
ten hebben. Tot medio maart, na de pre-
sentatie. Maar dan is de CD onder andere
te koop (12,50 euro) bij de Bruna in de
Kanaalstraat en bij Super de Boer aan het
Oranjeplein. ■

Koude start warmbloedige
CD muzikaal Souburgs duo
De eerste CD ‘Passionata’ van het Souburgse duo Follie à deux beleefde
een koude start. De opnameapparatuur stond in het kerkje van Ellesdiek
(Ellewoutsdijk) waar het op die bewuste decemberdag tussen kerst en

nieuwjaar nauwelijks twaalf graden was. De heteluchtverwarming stond bij
wijze van spreken te popelen om te blazen, maar het geluid ervan zou de

klanken van Marina Eckhardt’s mandoline en Monty van Belzen’s accordeon
een akelig bijgeluid geven en dus bleef het koud in het kerkje. Uiteindelijk

bracht een ergens opgediepte bouwlamp nog wat warmte. Net op tijd want
Marina’s knokkels waren al helemaal opgezwollen van het musiceren in de

onverwarmde omgeving. Was het nog erger geworden dan zou dat niet
alleen de opname hebben gefrustreerd, maar zo’n blessure zou ook conse-

quenties hebben gehad voor haar eerstvolgende optredens. 

Marina Eckhardt (mandoline) en Monty van 
Belzen (accordeon) vormen unieke combinatie

• Marina en Monty. Na vijfentwintig jaar de eerste gezamelijke CD.

Een modderschuit
op de vlag

Ze staan er haveloos bij, de glas-
bakken die onlangs verplaatst wer-

den van het trottoir bij de
Rabobank naar Super de Boer.

Vooralsnog een modderschuit op
de vlag, want zo kan de nieuwe

supermarkt toch wel worden
omschreven.

Maar er is hoop, want voordat er een onder-
grondse flessencontainer komt (bij de herin-
richting van het Oranjeplein over een jaar of
twee) zullen de bakken ongetwijfeld een lik
verf krijgen. Misschien is dat al gebeurd als
deze krant in de bus komt, want gemeente-
lijke molens malen echt niet altijd lang.
Dat de bakken van de Burgemeester

Stemerdinglaan verdwenen, had een goede
reden. Ze waren recht voor de op- en afrit
van het zebrapad geposteerd en met name

rolstoelers konden de glassplinters rondom
de containers niet altijd vermijden, met een
lekke band als gevolg.



Met die naam wil ze een hommage aan het
voorbije geven en ook laten zien dat ze vol-
gens een heel nieuwe aanpak start.
Souburgers kunnen bij haar een hapje
komen eten, want ze heeft naast het patat-
je mét en de bekende snacks, allerlei scho-
tels, ook vegetarische, op haar menukaart.
Voor wie de gezonde toer op wil is er ook
keuze genoeg en op verzoek maakt ze
gewoon een extra bakje rauwkost. “Als de
ingrediënten er zijn maak ik het en als er
vraag naar iets is zorg ik dat ik het heb”,
belooft ze.  Ook voor een kop koffie en een
broodje kan men straks bij haar terecht,
waarbij ze voor de treinreizigers de koffie in
een kartonnen beker met deksel wil gaan
aanbieden. “Ik denk dat daar wel behoefte
aan is
” De zaak krijgt een heel nieuwe uitstraling,
vertelt ze, alles wordt opnieuw betegeld, er
komt een apart zitgedeelte en ook de bui-

tenkant krijgt een facelift, want het oog wil
ook wat.
Het was al lang een grote wens om op dat
plekje in Souburg een zaak te beginnen,

vertelt Marion, die zeventien jaar horeca-
ervaring meebrengt. “Het cafetariagebeu-
ren heeft mij altijd het meeste aangetrokken
en we waren ook al eens een paar keer bij

Jan in de zaak gaan kijken, zonder dat we
wisten of hij er wel mee wilde stoppen.
Vorig jaar raakten we aan de praat en kon-
den we het eens worden en het leuke is dat
Jan nog steeds even komt kijken wat we
allemaal aan het doen zijn. Hij is tot 24
december in de zaak geweest en toen is de
boel gesloten en zijn we gaan verbouwen.”

Uitnodigen
Op dat moment waren Marion en haar man
Roland – die in de weekeinden in de zaak
komt helpen – al sinds november bezig met
de verbouwing van het woonhuis naast de
cafetaria en daar wonen ze nu, terwijl in het
pand naast hen de laatste hand wordt
gelegd aan De Draaibrug. “Als alles klaar is
gaan we alle Souburgers uitnodigen te
komen kijken en daarna zijn we van dins-
dags tot en met zondags open van twaalf
uur ’s middags tot elf uur ’s avonds!” ■

Cafetaria De Draaibrug start
met compleet nieuwe aanpak

Als ze begint te praten over het bakken van frites krijgt ze een soort bevlo-
genheid over zich: ‘Frites bakken moet je kunnen’, zegt ze met overtuiging.
“Het moet in je zitten en als dat niet zo is, kun je het vergeten.” Er is geen
twijfel over mogelijk, Marion Schoemaker (35) heeft het cafetariagebeuren

lief en dat ze de hand wist te leggen op de voormalige fritesshop  “De
Brug” van de familie Matthijse is de vervulling van een hartenwens. De uit
de Achterhoek afkomstige kersverse Souburgse is de boel nog even aan

het verbouwen voor ze zich vanaf ongeveer half maart  met hart en ziel kan
gaan wijden aan haar cafetaria De Draaibrug in de Kanaalstraat.

“Notarissen zonder drempels”

(Advertentie)

• Marion, de nieuwe eigenaar van wat nu ,,De Draaiburg” heet, naast het koffiezet apparaat dat in het
woonhuis staat zolang de verbouwing duurt.

• De heer en mevrouw Matthijse, de vorige eigenaars, hebben na vele jaren afscheid genomen van ,,De Brug.”

De geldautomaat van
Fortis Bank in Gebruik

‘Het heeft lang geduurd voordat er weer een geldautomaat van onze
bank in Oost-Souburg kwam, maar nu is het toch zo ver’, meldde

directeur Arno van Horssen, in de Souburgsche Courant van afgelopen
december namens de Fortis Bank.

De zoektocht naar een geschikte locatie en een lokale ondernemer die
de bank ruimte ter beschikking wilde stellen, was niet eenvoudig.

De automaat is inmiddels in gebruik genomen. Daarmee is aan een
lang gekoesterde wens van de klanten en bewoners van

Oost-Souburg voldaan.

• De verbouwing van de ruimte aan de Kanaalstraat 73Ais  volgens plan verloopt,de  pin-automaat is
in gebruik genomen.

9
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WIST U DAT DE hubo MEER IN HUIS HEEFT
DAN ALLEEN  EEN KOMPLEET ASSORTIMENT

DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ?
MAATWERK ! SCHUIFDEURKASTEN, BINNENZONWERING, 

BUITENZONWERING, HOUT- EN PLAATMATERIAAL, VERF,
GLAS, HORREN, DEUREN, VLOEREN, ETC.

ADVIES ! GOEDE EN EERLIJKE VOORLICHTING
METEN ! AL HET MAATWERK GRATIS BIJ U THUIS OPGEMETEN
MONTAGE ! NAAR KEUZE VAKKUNDIG VOOR U GEMONTEERD

DE BEZIGE HAND
BUTEUXSTRAAT 12  

4388 CW   OOST-SOUBURG TEL. 461241 
WOENSDAG GESLOTEN

ALLE SOORTEN

bestratingen
ZOWEL bedrijf ALS particulier

Ritthemsestraat 2

4388 JR 

Oost-Souburg

0118 - 472239S  ROO
b e

e n
s t t i n gr a

“Ritthem is een geweldig dorp”, vindt hij. Hij
en zijn vrouw voelen er zich compleet thuis
nadat ze bijna vier jaar geleden hier neer-
streken waarna Ab door voorzitter Henk van
Hoepen  al snel werd gestrikt als secretaris
van het dorpscomité. Ook zijn vrouw Nel
werd bijna onmiddellijk actief in het
gemeenschapsleven, en dan integreer je
snel, zo weten ze uit ervaring.

“Voorsorteren”
Ab en Nel zijn in Ritthem, zoals ze het noe-
men, aan het “voorsorteren”, nadat bij Ab
longkanker was geconstateerd en hij ver-
vroegd met werken moest stoppen. De
Rhenenaar had al eerder zijn hart aan
Zeeland verloren, nadat hij hier de stuur-
mansopleiding had gevolgd aan de zee-
vaartschool. Destijds was het een intuïtieve
keuze, want de zestienjarige had zelfs nog
nooit de zee gezien.Op het ogenblik is Ab
een reünie van de klassen ’56-’58 aan het
voorbereiden. Na de succesvol afgesloten
opleiding volgde een zwervend leven, aan-
vankelijk via de koopvaardij. “Maar dan krijg
je dat je na een jaar thuiskomt en de kinde-
ren – we kregen er drie - gaan  vragen wie
die mijnheer is die het vlees komt snijden.
Dus ging ik aan de wal, schoolde me om
richting techniek en werd uiteindelijk direc-
teur van diverse installatiebedrijven.” De
woonplaatsen Dordrecht, Breda,
Middelburg en Barneveld wisselden elkaar
af tot er een keuze moest worden gemaakt
na de ziekte van Ab. “We hadden altijd
gezegd dat we na mijn pensionering terug
wilden naar Zeeland. We kozen voor
Ritthem om daar “voor te sorteren”, want
voor de toekomst hebben we ons inge-
schreven voor een appartement in
Vlissingen. Maar dat heeft voorlopig nog
helemaal geen haast, we wonen hier heer-
lijk!”
Succesvolle strijd tegen windmolens
Het secretariaat van het dorpscomité bracht
nog heel wat werk mee, zo ondervond  Ab.
“Ik dacht toen ik eraan begon dat het wel
mee zou vallen, maar dat deed het niet. We
kregen hier te maken met het dorpsplan en
de uitvoering daarvan, de opknapbeurten
zoals rond de kerk en de plannen voor
hogere windmolens. Ik ben een vooruitstre-
vend type maar windmolens van 120 meter
zijn veel te hoog voor hier.” Het dorpscomi-
té had met de strijd meer succes dan Don
Quichotte en zo lijken nu ook de plannen
voor een dierenasiel aan de Visodeweg van
de baan na protest van de bevolking. “Er is
hier altijd wel iets wat je aandacht vraagt
,denk ook nog eens aan de verkeersperike-
len die er vorig jaar waren.Veel verbetering
heeft hij nog niet geconstateerd.
Daarnaast heeft het dorpscomité ook nog
een uitgebreid sociaal cultureel programma.
Zo hebben we in januari weer, met een groot
aantal belangstellenden, onze snertwande-
ling gehad.” En op 25 februari kwam
AMBRAS in het Dorpshuis. 

Meer aandacht
Ab was graag nog even doorgegaan, maar
het werd echt allemaal een beetje te veel.
“Ik ga er dus voorlopig ook niets meer bij-

pakken. Het was fijn dat overbuurvrouw
Paula Wouters het secretariaat over wilde
nemen. Dan ga je met een gerust hart weg.”
Overigens wordt Ab op de volgende open-

bare vergadering pas officieel uitgewuifd.
“Het ging allemaal nogal snel toen we plot-
seling een opvolger vonden!”

Intussen weet Ritthem Ab nog wel te vin-
den. Als zeevaartdeskundige werd hij bij-
voorbeeld op de basisschool De Burcht-
Rietheim uitgenodigd om iets te komen ver-
tellen over de zee en dat deed hij graag.Zo
liet hij de jeugd zien dat er in die gebieden,
waar hij diverse keren was geweest en waar
de tsunami huishield ook een geweldig
mooi natuurgebied is. Daarmee wilde hij de
jonge mensen ook liefde voor de zee mee-
geven.

Meer belangstelling
En als hij nog iets mag wensen voor Ritthem
dan zou hij eigenlijk wel willen dat er wat
meer belangstelling zou komen van politici,
de politie en dergelijke instanties voor de
vergaderingen van het dorpscomité. “Het
communicatieproces tussen overheid en
bevolking is nog niet volmaakt, maar het
verbetert wel door de wederzijdse inspan-
ning en daar mag best wat meer aandacht
voor zijn, ook al zijn we hier een klein dorp
en willen we dat ook blijven. ■

Oud-secretaris dorpscomité Ab van de Grift over Ritthem:

“HET MOET HIER ZO BLIJVEN”
Als het aan Ab van de Grift (66) ligt blijft Ritthem in de toekomst wat het nu

al is: een heerlijk rustig dorp waar het prettig is te wonen. “Het gevaar
bestaat dat Ritthem raakt ingeklemd tussen de havens van Vlissingen en
het Souburgse industrieterrein. Dat moet zoveel mogelijk worden voorko-

men, het is het mooiste als het in die groene gordel ligt en de industrie niet
de Visodeweg over gaat steken.” De afgelopen jaren sprong Ab graag daad-
werkelijk op de bres voor zijn dorp maar op 1 januari van dit jaar stopte hij
wegens gezondheidsredenen met het secretariaat van het dorpscomité. Hij
voelt zich echter nog steeds betrokken bij het wel en wee van de dorpsge-
meenschap. Geen wonder dan ook dat hij nog wel in de jubileumcommissie
van de honderdjarige brassband ONDARitthem is te vinden en ook elders in

Vlissingen nog een bestuursfunctie heeft bij de Stichting Behoud
Loodsensteiger Vlissingen en vaart bij de Stichting Behoud Hoogaars.

• Ab v.d. Grift op de dijk bij het strand van Ritthem

(Advertentie) (Advertentie)



Alle puzzels die Bram in de twee jaar dat hij
voor de krant actief is samenstelde, werden
standaard door zijn echtgenote opgelost.
‘Reken maar dat zij ze kritisch bekijkt’, lacht
hij. ‘Als zij het ergens niet mee eens is moet
ik echt iets anders bedenken.’ Sinds er puz-
zels in de Souburgsche Courant staan, lost
Bram Ossewaarde ze op. ‘In feite ben ik er
zo ook ingerold. Op een gegeven moment
had ik iets fout, maar toen ik de oplossing
doorlas meende ik toch dat mijn oplossing
beter was. Ik heb dat geschreven aan de
redactie en kreeg prompt een telefoontje
dat ik eigenlijk wel gelijk had ook. Van het
een kwam het ander en nu maak ik dus de
puzzels.’

Dat er desondanks in het verleden toch een
keer iets niet helemaal goed ging, lag aan
een bijzondere omstandigheid. ‘Ik krijg de

drukproeven, zodat ik alle advertenties bij
het maken van de puzzel kan betrekken.
Maar op een gegeven moment kwam er op
het allerlaatste moment een advertentie bij,
die ik dus niet had gezien en die kon slaan
op een puzzelomschrijving. Inmiddels krijg
ik ook alle nagekomen advertenties, dus dat
overkomt de lezers geen tweede keer.’

Aantrekkelijker
Bram Ossewaarde heeft nog wel een idee
hoe de puzzel nog aantrekkelijker gemaakt
kan worden. ‘De kunst is zoveel mogelijk
oplossingen binnen te krijgen. Als je nu eens
een of twee prijsjes uitlooft die onder alle
inzenders worden verloot, dan stimuleert
dat toch de puzzel in elk geval in te sturen.’
Zo zou hij het ook leuk vinden puzzels spe-
ciaal voor de jeugd te maken. ‘Ik heb dat al
eerder gedaan voor het blad van de voet-

balclub in Breskens, waar ik woonde voor-
dat ik naar Walcheren verhuisde. Wie weet
is het wat voor de redactie’. 

Dat de advertenties worden gebruikt voor
het bedenken van de puzzels vindt Bram
niet meer dan logisch. ‘Dankzij die adver-
teerders, en daarnaast natuurlijk ook de
belangeloze inzet van de medewerkers,  kan

de Souburgsche Courant het financieel red-
den. Dan mag je de adverteerders ook iets
extra geven in de vorm van de puzzel.’ Of hij
ook kruiswoordpuzzels en cryptogrammen
kan maken? ‘Kruiswoordpuzzels is goed te
doen, maar een cryptogram vereist heel wat
denkwerk. Ik heb er ooit een met goed
gevolg op papier gekregen, maar echt, dat
is een behoorlijk heksentoer’. ■
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HOBBY & CREATIVITEITSCENTRUM

’t ALLERGAARTJE
VLISSINGSESTRAAT 12  OOST-SOUBURG

TEL: 0118.461706

www.allergaartje.nl

ZATERDAG 26 MAART
van 10.30 tot 16.00 uur

GROTE HOBBYMANIFESTATIE
MET VEEL DEMONSTRATIES EN WORKSHOPS DE
NIEUWSTE PAKKETTEN EN HOBBY MATERIALEN

In Brasserie de KAROLINGENBURCHT 
Vlissingsestraat 47 - 55  Oost-Souburg

Van Damme Onderhoud v.o.f.
Westerscheldestraat 89  4388 VE  Oost-Souburg  tel: 06-24919343
WANNEER U MEER INFORMATIE WILT KIJKT U OP: www.onderhoudwoning.nl

C L I P S O  S P A N P L A F O N D S
De ideale oplossing voor een strak en naadloos

plafond tot een breedte van 5.00 meter

N U O O K B I J U I N D E B U U R T
Voor al uw onderhouds werkzaamheden aan uw woning

VAKMANSCHAP SERVICEKWALITEIT

Annette’s lifestyle
Herbalife: gezonde voeding voor iedereen

Annette Wondergem
Dijkstraat 47
4388 CK  Oost-Souburg
tel./fax: +31(0)118-467890
e-mail: annet-lifestyle@zeelandnet.nl

ONAFHANKELIJK HERBALIFE CONSULENTE

Voel je Slank
voel je fit!
Wil je weten
hoe het zit ???
mij voor een afspraak

24 uurs info 0900-1091019 (10cpm)

Crytogrammen-fan Bram Ossewaarde actief voor de krant

‘Als je niet echt moeite moet doen

is het ook geen puzzel meer’

‘Taal heeft me altijd geboeid. Niet beroepshalve, want ik zat in de automati-
sering, maar op de een of andere manier ben ik steeds met taal bezig. Met
puzzelen vooral. Het liefst cryptogrammen.’ Bram Ossewaarde’s activiteit
voor de Souburgsche Courant ligt in het verlengde daarvan. Hij maakt de
puzzels waarbij de lezers de advertenties moeten napluizen om de oplos-
sing te vinden. ‘De laatste keer, met de Sinterklaaspuzzel, had maar een
kwart van de inzenders het goed.  Misschien heb ik ‘m toch te moeilijk
gemaakt, denk je dan. Aan de andere kant, als je niet echt moeite moet

doen, is het ook geen puzzel meer.’

Speelgoed, cadeau en
huishoudelijke artikelen.

En onze paascollectie
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Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West-Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

✔ Voor autorijles bij u in de buurt.
✔ Lestijd 60 minuten i.p.v. 50 minuten.

✔ Dit voor maar 34,- euro p/u.
✔ Vraag naar onze lespaketten.

‘G E R A R D’

☎ 0118-46 81 57 O F 06-51 94 15 39

V E R K E E R S I N S T R U C T I E Floor van Dommelen en vriendin Mireille bezorgen 
Souburg unieke winkel

Koikarpers zwemmen straks waar

eerst tweedehands meubelen stonden
Wie een internetverbinding heeft kan alvast kijken wat er achter de gesloten

deuren van de voormalige tweedehandsmeubelenwinkel in de
Ritthemsestraat 9 aan de hand is. Op ‘www.floorskoishop.nl’ leggen Floor
van Dommelen (47)  en zijn vriendin Mireille precies uit wat ze daar gaan
doen en hoe dat allemaal tot stand komt. Rond half april gaat de winkel

open en kunnen de liefhebbers van koikarpers helemaal aan hun trekken
komen tussen vierhonderd vierkante meter bakken en showvijvers met

daarin zo’n kleine achthonderd kois. 

Op de site is goed te zien hoe Floor op dit moment de winkel aan het verbouwen is. Dat is
hem wel toevertrouwd. Al tien jaar heeft hij zijn eigen klussenbedrijf dat hij ook nog comb-
ineert met een baan in verpleeghuis Simnia in Domburg en straks met de winkel. Floor en
Mireille beginnen voorzichtig: op donderdagen is Mireille van twee tot acht uur in de winkel
te vinden en op de vrijdagen  Floor. Op zaterdagen doen ze het samen en op de eerste vrij-
dag van de maand, van mei tot en met september, kunnen de koikarperliefhebbers van
19.00 tot 21.00 uur in de zaak geïnformeerd worden over hun hobby onder het genot van
een hapje en een drankje. In de winkel is ook ruimte gemaakt voor een zitje, zodat klanten
er echt hun gemak van kunnen nemen en bij de aankleding hoort straks ook een balie. De
vijvers hebben speciale “groenranden”. een trucje waarmee de eigenaars laten zien dat je
ook groen kunt hebben in een vijver met kois, die erom bekend staan dat ze alle water-
planten opeten. Planten, pompen, voer, verlichting en andere vijverbenodigdheden horen
ook bij het assortiment van de nieuwe winkel.

Toevallige start
Het begon eigenlijk toevallig tijdens een “klus”, vertelt Floor. “Die mensen hadden een vij-
vertje waarin ook twee grotere vissen zaten die ik meteen prachtig vond. Het waren koikar-
pers en ik mocht ze meenemen. Van het een kwam het ander. Ik ging er van alles over lezen
en maakte in mijn tuin een grote koivijver. Ik heb thuis nu vissen tot een lengte van tachtig
centimeter. Eigenlijk ben ik ook al thuis met de handel in koikarpers begonnen, want we
hebben inmiddels een aardig klantenbestand. Ik merk wel dat die kring steeds groter wordt,
het praat zich door. De site, die mijn schoonzus heeft gebouwd, krijgt meer en meer bezoe-
kers.’
Intussen werkt Floor hard aan de winkel. Als alles gaat zoals hij zich heeft voorgenomen
gaan de deuren vóór het nieuwe seizoen open en is Souburg een bijzondere winkel rijker.

Modelspoordagen in de Gouwe Tuyn

Het woonzorgcentrum De Gouwe Tuyn in de Gouwestraat is in het week-
end van 19 en 20 maart het decor voor een modelspoordag van de

Modelspoorwegvereniging Zeeland.

Tijdens de openingstijden, zowel op zaterdag als op zondag van 10  tot 17 uur, zijn er
verschillende spoorbanen te bekijken. Zoals een N-spoorbaan (1:160), twee HO-modu-
lebanen (1:87), een baan in tweerailgelijkstroom (Fleischmann, Roco, Lima) en een drie-
railwisselstroombaan volgens het Märklinsysteem. ■

Muziekvereniging Vlijt en Volharding zorgt
voor een leuke gelegenheid om voor de
Paasdagen nog gauw iets te lezen te halen.
Op paaszaterdag 26 maart wordt in De
Blazer aan de Ritthemsestraat 45 een boe-
kenmarkt gehouden.
Van tien tot één uur kunt u uit komen zoe-

ken of er iets voor u bij zit voor een leuke
prijs. De opbrengst is natuurlijk voor de
clubkas van de Souburgse muziekvereni-
ging. 
Wie nog boeken wil schenken kan even
contact opnemen met Truus Wight
(tel.464614) of Dineke Ruissen (471685).

Op 26 maart in De Blazer

BOEKENMARKT

Na de Souburgse Bruune geven Kees en
Marja van de Vrijbuiter een Zeeuwse
Bessenwijn uit in een stenen kruik onder de
naam Souburgse Rooie met een foto van de
brug erop.

De Zeeuwse Bessenwijn is een puur natuur-
lijk produkt gemaakt van zwarte bessen.
Het alcohol percentage is 14,9%. De kruik
is een leuk kado om te krijgen of weg te
geven.

Souburgse Rooie

De Vrijbuiter geeft nieuwe kruik uit



S T R A AT N A M E N  I N  S O U B U R G

Groot Abeele ontleent naam aan een oud adellijk geslacht
De Grote Abeele, die in 1939 blijkens een kaart, getekend door de  toenmalige gemeenteopzichter van Oost- en West-Souburg nog Abeelscheweg heette,
ontleent zijn naam aan het geslacht Van den Abeele. Deze edelen zouden afkomstig zijn uit de zuidelijke Nederlanden en tot het gevolg hebben behoord

van de graaf van Henegouwen, die in 1299 de graafschappen Holland en Zeeland erfde. Helemaal zeker is dat niet, want volgens een andere bron stamde
Hendrik Willemszoon van den Abeele uit de baronnen van Renaix en wordt hij als stamvader van het geslacht Van den Abeele genoemd.

De eerste kennismaking van de Van den
Abeele’s met de buurtschap tussen Souburg
en Vlissingen zal rond 1400 zijn geweest,
toen ‘het oud edel bloed Van den Abeele’
daar een burgemeester had. Hendrick van
den Abeele heette deze edelman.
Ooit was de buurtschap een echt dorp mét
kasteel en kapel, maar van beide bouwwer-
ken is niets meer over. In het midden van de
zeventiende eeuw meldt Van Grijpskerke:
‘Het kasteel is tot de grond toe geruïneert,
soo dat niet als de naam is overgebleeven’.

Pietjeswagens
Predikant en rector Mattheus Gargon
schrijft over Abeele in zijn Walcherse
Arkadia (1755): ‘Thans wordt den Abeele
gemeenlijk onderscheiden in den Grooten
en den Kleinen Abeele, zijnde eerstge-
noemde eene buurt die tot uitspanning van
de inwoners van Vlissingen en Middelburg
dient. Ook is hier een gestage doortocht
tusschen deze beide steden en de voorlie-
den der zogenaamde pietjeswagens (post-
wagens) vertoeven er gemeenlijk eenige
oogenblikken om hunne paarden te laten
drinken, welk een en ander deze buurt op
sommige tijden veel levendigheid bijzet.
Aan den Kleinen Abeele dat een paar minu-
ten noordwaarts ligt, staat slechts één her-
berg voor de mindere volksklasse’.
De herberg in Groot Abeele genoot grote
bekendheid. Auteur Martin van den Broeke
verhaalt in zijn boek ‘Gelaagd land’ (1999)
hoe de schrijver Jacob van Lennep en de

staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp er
in 1823 samen met hun vriend Paspoort een
flesje wijn dronken. ‘Daar zat een dronken
boer sinds 2 ure, terwijl zijn wagen op hem
wachtede en hij niet weg wilde. Met een

zoet lijntje kreeg hem Paspoort daarop ver-
der.’    
Ooit stonden aan de weg door Abeele fraaie
buitens met namen als Vierwegen,
Reesburg, Poelwijk, Kerseboogert, Belle

Vue en Rien sans Peine (niets zonder moei-
te). Veelal bewoond door  heren die op
gezette tijden de drukke steden ontvlucht-
ten om in Abeele van het zoete plattelands-
leven te proeven. ■

• De speel- en theetuin “Bellevue” aan de Grote Abeele

Dit jaar zullen voor het zesde achtereenvol-
gende jaar de Highland Games worden
gehouden. Naast deze games zijn er op die
18e juni ook kindergames, is er muziek:
‘Bagpipes and Drums’ en zijn er andere
Keltische klanken temidden van een
Schotse sfeer en decor en ontbreekt het
niet aan hapjes en drankjes.

Wilt u nu ook niet eens graag meedoen aan
dit unieke Schotse festijn op de even unieke
Karolingische Burg in Oost-Souburg? U
kunt zich nu nog met een team inschrijven.
Denk eens aan collega’s, club- of buurtge-
noten. Durf de competitie aan met de
‘gevestigde’ ploegen. Zorg er zelf voor dat
de uitslag ‘beste team’ of ‘beste man of
vrouw’ een verrassing wordt. En beleef in
ieder geval een gezellige en sportieve dag in
Keltische sferen!
Wees er wel snel bij, want: ‘wie het eerst
komt……..’ (Natuurlijk mogen winnende
teams van het vorige jaar hun titel in ieder
geval komen verdedigen). Als u zich aange-
sproken voelt neem dan contact op met het
secretariaat (secretariaat@highlandgames-
zeeland.nl). Daar kunt u informatie krijgen

over de inschrijfprocedure, de kosten,
mogelijkheid voor sponsoring, kledingvoor-
schriften, enz. Of bezoek de website van de
Stichting Highland Games Zeeland (SHGZ):
www.highlandgameszeeland.nl.

Ondernemers. Voor u bestaat de mogelijk-
heid tot naamsbekendheid / adverteren als
algemeen sponsor (alleen samen met u kun-
nen wij dit evenement ieder jaar weer orga-
niseren). Of u kunt een team sponsoren met
uw bedrijfsnaam/-logo op de shirts. De
SHGZ wil u graag hierover informeren en als
u wilt komt iemand – natuurlijk geheel vrij-
blijvend – bij u langs. Ondernemers met
‘min of meer’ Schotse of Keltische produc-
ten kunnen een stand overwegen. De SHGZ
adviseert u graag over de mogelijkheden. 

Souburgers, Zeeuwen en toeristen: ont-
houdt alvast de datum: 18 juni 2005. Het
evenement is voor iedereen gratis te bezoe-
ken.
Natuurlijk is ook de SSP (Stichting Souburg
Promotie) weer - zoals altijd - bij dit
Souburgse festijn betrokken. ■

Inschrijving teams Highland Games Zeeland -18 juni 2005- nog mogelijk



Uitslag Kerstpuzzel
De oplossing van de kerstpuzzel uit de Souburgsche Courant van december

is: Winkelen in Oost-Souburg blijft een feest want de Kanaalstraat is nog
nooit zo gezellig geweest.

De prijswinnaars zijn:
E.M. Visser - N. Bosschaart - I. v. Iwaarden - Lobbezoo-Puijpe – A.C. v. Kralingen - J. Castel
- G.A. Geelhoed - S. Provoost - T. Jakobsen  en v. Sabben. Allen wonend in Oost Souburg. 

De winnaars hebben hun prijs, die beschikbaar gesteld is door de Nemidso, ontvangen.

Jon van Rossum bij Roparun 
Souburger Jon van Rossum gaat voor de derde keer mee als begeleider bij
de Roparun. Roparun staat voor Rotterdam-Parijs-Run. Het is de langste

non-stop estafetteloop ter wereld.

Dit jaar wordt op 14, 15 en 16 mei gelopen en gefietst van de Eiffeltoren, dwars door België,
naar de Euromast in Rotterdam. Voorafgaand aan de duurloop is er op zaterdag 9 april een
grote overdekte Rommelmarkt in de garage van Connexion te Middelburg. De opbrengst
van de rommelmarkt en de Roparun komt direct ten goede aan kankerpatiënten met als
doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren waar dat mogelijk is.

>>  BURGHTSTRAAT/RITTHEMESESTRAAT  
Een kleine twee jaar geleden heeft de Groen-
Linksfractie door middel van de Souburgsche
Courant reacties gevraagd op ons idee om de
Burghtstraat/Ritthemsestraat om te vormen tot
een fietsstraat. Onze oproep heeft toen een
paar (positieve) reacties opgeleverd. Er waren
geen negatieve reacties. Hierna hebben wij ons
idee ook aan de gemeenteraad voorgelegd,
maar tot een behandeling is het nooit echt
gekomen. Wethouder Van der Maden stelde dat
er gewacht moest worden totdat de gemeente
de Burghstraat/Ritthemsestraat aan ging pak-
ken. Nu heeft de gemeente laatst een oproep
geplaatst in het voorlichtingsblaadje van de
gemeente over de herinrichting van de Kanaal-
straat, waarin gevraagd werd naar mensen die
in een werkgroep willen gaan zitten om over de
Burghtstraat/Ritthemsestraat te praten. Wij wil-
len graag aan deze werkgroep (als die al
bestaat) meegeven dat wij altijd bereid zijn tekst
en uitleg te geven over ons idee van een fiets-
straat rondom de Karolingenburcht. In het kort:
tweerichtingsverkeer voor fietsers, éénrichtings-
verkeer voor personenauto’s en géén toegang
voor vrachtauto’s.  Zo zou voor ons de ring
rondom de Burght ideaal vormgegeven zijn.

>>  MOLUKS CENTRUM MAE-UKU  
Stichting Palladium heeft het voornemen dit
gebouw af te stoten omdat het niet meer renda-
bel zou zijn. Het beheren van dit activiteitencen-
trum kost veel geld en als er niet veel activitei-
ten zijn, dan moet het maar gesloten worden.
De fractie van GroenLinks is echter van mening
dat deze voorziening in de Molukse wijk behou-
den moet blijven voor de Molukse en Souburgse
bevolking. Palladium dient haar financiële pro-
blemen niet op te lossen ten koste van vooral de
Molukse gemeenschap, die al 45 jaar in Sou-
burg woont. GroenLinks ziet nog genoeg moge-
lijkheden om dit gebouw te laten beheren door
een medewerkersgroep, die alle ruimte krijgt om
activiteiten, cursussen, voorlichtingsbijeen-
komsten en festiviteiten te organiseren. De frac-
tie zal actief meedenken en meepraten  over
oplossingsrichtingen. 

>>  DE KWIKSTAART  
Dit wijkgebouw is geen onderdeel van
Palladium, maar valt direct onder het gemeente-
bestuur.

Twee beheerders verhuren de zalen aan bewo-
nersgroepen en organisaties tegen een bepaal-
de betaling. Vooral ouderen maken gebruik van
dit gebouw, dat in het centrum van Souburg
staat. Een forse tariefsverhoging en een strak-
kere regelgeving aan het begin van het jaar viel
niet in goede aarde. De PvdA-fractie en –wet-
houder konden echter (vooral door de vele pro-
testen) het tij keren. De strakke regels en hoge
tarieven werden uitgesteld totdat de nieuwe
accommodatienota  is geformuleerd. Dan zal
opnieuw bekeken worden wat de gemeente van
plan is met de tarieven en regels in alle gemeen-
telijke gebouwen (inclusief buurthuizen, jonge-
rencentra en wijkcentra van Palladium). De
GroenLinks-fractie vindt dat er nieuwe afspra-
ken gemaakt dienen te worden over de tarieven,
de regels, het beheer, het omgaan met vrijwilli-
gers en de mogelijkheid om er feesten en partij-
en te organiseren.

>>  EEN DORPSHUIS 
Ondanks soms wat gemopper kan iedereen wel
zien dat er in Souburg behoorlijk geïnvesteerd
wordt: in wegen, in het winkelcentrum, in wel-
zijnsvoorzieningen, in woningbouw enzovoorts.
Natuurlijk zijn we er nog niet. Er valt nog veel te
doen. Een veelgehoorde wens is het realiseren
van een Dorpshuis. Vooral het Dorpsplatform
houdt zich hiermee bezig. Sommigen denken
aan het bouwen van een nieuw Dorpshuis
ergens in het centrum. Vanaf het begin van de
discussie heeft de GroenLinks-fractie zich
genuanceerd opgesteld: een Dorpshuis is
prima, maar een nieuw, apart gebouw is niet
nodig. Vooral omdat er in Souburg – volgens
een inventarisatie – genoeg gebouwen staan,
waarvan er één best tot Dorpshuis omgebouwd
zou kunnen worden. Wat we ook aangezwen-
geld hebben is de vraag: wat is een Dorpshuis
en wat is het verschil met een Wijkcentrum of
een Buurthuis? 

>>  DE WATERTOREN  
Deze robuuste Souburgse toren staat de laatste
tijd  behoorlijk in de aandacht. De gemeente
(B&W vooral) wil hem verkopen aan een particu-
lier, de kunstenaar Jan van Munster. De Groen-
Links-fractie heeft altijd al verkondigd de
Watertoren, die een kunst- en cultuurfunctie
heeft, meer te betrekken bij Souburg en omge-
keerd: de Souburgers moeten meer betrokken

worden bij de Watertoren en zijn culturele acti-
viteiten. Bij de programmering zou het Buro
Beeldende Kunst (o.l.v. Leon Riekwell) meer
aandacht kunnen hebben voor andere doel-
groepen (en leeftijden). Het ziet er naar uit dat
dit ook niet gaat lukken, omdat het geheel ver-
kocht gaat worden aan een particulier, die waar-
schijnlijk zijn eigen ideeën heeft over het gebruik
van de Watertoren en omgeving. GroenLinks
vindt dit een gemiste kans. Of is er toch nog een
mogelijkheid om B&W………of de kunste-
naar…………?
Wat vindt u ervan?

>>  DE VOETBALKOOI 
Al anderhalf jaar wordt er gediscussieerd over
het bouwen (of niet)  van een “voetbalkooi” in
Schoonenburg-Oost, achter de Van Duyven-
voorde Sportzaal. Wethouder Ellie Walrave heeft
haar handen vol aan dit project. Het komt voor-
al door de ogenschijnlijk scherpe tegenstelling
tussen voor- en tegenstanders, respectievelijk
jongeren en ouderen. En op de achtergrond is er
ons insziens ook de thematiek allochtonen/
autochtonen.  Het centrale begrip is “overlast”,
eigenlijk meer “de vrees voor overlast”. 11
februari was de laatste inspraakbijeenkomst. 
GroenLinks heeft de indruk dat de gemoederen
een beetje gesust zijn: de jongeren moeten toe-
staan dat er een beheersplan komt met strakke
regels, afspraken en sanctiemogelijkheden, ter-
wijl de ouderen moeten toestaan dat de voet-
balkooi er komt met een mogelijke extra over-
last. Beide partijen spraken af zich ervoor in te
zetten om er het beste van te maken.
De gemeente en Palladium deden de toezeg-
ging alle medewerking te verlenen. En Groen-
Links bemoeit zich er natuurlijk ook mee.

>>  HET DORPSPLATFORM  
De GroenLinks-fractie heeft veel bewondering
voor de manier van opereren van het
Dorpsplatform. Vooral door de overeenkomsten
met de werkwijze van ons zelf: lekker pittig, op
zijn tijd heel scherp, net als onze groene en rode
pepers die we vaak in onze politieke gerechten
stoppen. De resultaten zijn er dan ook naar.
Dorpsplatform, ga zo door.
Kijkt u vooral ook naar de zeer interactieve web-
site van het Platform, waar we graag onze
meningen en standpunten verkondigen: onze
complimenten voor webmaster René Carbaat!

(Advertentie)
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Kanaalstraat

Op negentien maart zal de Kanaalstraat feestelijk in gebruik genomen worden. Het
was de bedoeling dat afgelopen december te doen maar de grote brand in de
Kanaalstraat gooide roet in het eten. 

We hebben inmiddels een aantal
maanden kunnen proefdraaien en
het blijkt dat er nog een paar schoon-
heidsfoutjes zijn. Onder andere het
midden op staat parkeren van vracht-
wagens. Grote opstoppingen zijn het
gevolg. Door het plaatsen van bor-
den waar geparkeerd mag worden
tijdens het laden en lossen en dit aan
bepaalde tijden te koppelen wil men
die overlast beperken. Naar de
mening van de Partij Souburg
Ritthem hadden die borden er al lang moeten zijn. Ook is er nog een gebrek aan
parkeerplaatsen. Gelukkig komen er rond de Karolingenbaan twintig plaatsen bij.
Het centrum van Souburg heeft een goed winkel aanbod. Dat willen we natuurlijk
ook houden. Het is dan ook van belang dat de Souburgers in het dorp blijven kopen
zodat daarmee de winkels bestaansrecht houden.

Watertoren

Vanaf medio 2004 zijn al gesprekken gaande met beeldend kunstenaar Jan van
Munster. De verkoop van de toren is voor de meeste Souburgers geen probleem
wanneer een aantal zaken goed worden geregeld. We denken dan vooral aan een
vervangend hondenuitlaat veldje en openstelling van het gebouw.

Een ander probleem is het financiële aspect. Waren er geen andere gegadigden?
Krijgen we een goede prijs? Moet de gemeente het geheel later wel terug kunnen
kopen en zo ja tegen welke conditie? Wordt er subsidie aan van Munster gegeven en
zo ja gaat dit dan ten koste van subsidie aan andere projecten? Gaat de gemeente
meebetalen aan de jaarlijkse exploitatiekosten van de beeldende kunstenaar en zo ja
willen we dat wel? Wie betaalt het bouwrijp maken? Worden de inkomsten van de
zendmasten voor dhr. Van Munster? Allemaal vragen die bij ons leven en waar we
een antwoord op hopen te krijgen alvorens we een besluit nemen. We hebben, op
het moment van dit schrijven, de definitieve plannen nog niet gezien en wachten,
samen met het Dorpsplatform, met belangstelling de reacties van de Souburgers af.

Drugsopvang

De gemeente heeft drie locaties aangewezen waar het nieuwe huiskamerproject
drugsopvang zou kunnen komen. De inwoners zijn nu aan zet en mogen vertellen
wat ze van de verschillende locaties vinden. De raad heeft onlangs de voorwaarden
vastgesteld waaraan de vestigingsplaats moet voldoen. O.a. niet te dicht bij scho-
len en winkels.

Voor Souburg en Ritthem is de locatie aan de Poortersweg van belang. Het dorps-
platform heeft berekend welke afstanden naar winkels in Vlissingen en Souburg er
zijn. Oost Souburg bleek dichterbij te liggen. Het kan dan wel op “Vlissings” grond-
gebied liggen, maar het is nooit te voorspellen hoe de loop van de drugsgebruikers
zal worden. Duidelijk is dat ook Oost Souburgers en Ritthemers belang hebben met
de inspraakmogelijkheden die de gemeente biedt. Maak daar dan ook gebruik van.
De fractieleden van de Partij Souburg Ritthem houden rekening met uw wensen.  

Wijkcentrum

Zowel de Kwikstaart als Mae Uku kwamen de laatste weken in het nieuws. De
Kwikstaart kon tot voorkort, tegen een zeer redelijke prijs, gehuurd worden door
en voor ouderen. De kosten werden van het ene op het andere moment drastisch
verhoogd. Ook de voorwaarden werden aangescherpt. In de raad zijn hier vragen
over gesteld. Ouderen organisaties hebben hun ongenoegen geuit en Coen
Hendriks heeft tijdens een commissie vergadering ingesproken. Dit alles had tot
resultaat dat een deel van de maatregelen zijn teruggedraaid. 

Volgens een artikel in de PZC wilde Palladium Mae Uku afstoten en zou het gebouw
dicht moeten omdat te weinig gebruik gemaakt wordt van het gebouw.
Gek eigenlijk. In Souburg is er, sinds de sluiting van Rehoboth als feestzaaltje, een
groot gebrek aan ruimte’s voor bruiloften, partijen, recepties en feesten. De wijkge-
bouwen zouden dit tekort op kunnen vangen. Dit mag echter niet vanwege allerlei
door de gemeente opgelegde regels. De gebouwen zouden b.v. geen concurrent
mogen zijn van de horeca. We vragen ons dan wel af waarom het in de andere dor-
pen op Walcheren wel kan. Dit vaak in samenwerking met diezelfde horeca. We
kunnen Palladium nu wel de schuld geven maar was het niet de raad en of het col-
lege die voor de huidige constructie gekozen heeft?

Onderhoud straten, wegen en pleinen

Het is heel slecht gesteld met de staat van onderhoud aan straten en wegen. Partij
Souburg Ritthem heeft zich hierover al vaak druk gemaakt. In december hebben we
in de raad opnieuw vragen gesteld.

Wethouder Verhage heeft dit
goed opgepakt. In de commissie
vergadering grondgebied is
inmiddels een eerste aanzet gege-
ven. Besloten is om een onder-
houdsbeheerplan te maken. Aan
de hand van dit plan kan worden
aangeven welk minimaal onder-
houdsniveau gewenst is en wat
het kost om dit te realiseren. 
De achterstand in onderhoud
wegwerken en vervolgens goed
beheren kan wel eens de grootste
opgaaf voor de gemeente worden sinds jaren.
Op dit moment heeft de gemeente veertien kilometer achterstaling onderhoud. De
levensduur van een straat is vijfentwintig jaar. Veel straten zijn daar al lang over-
heen. Bijvoorbeeld de Burgemeester Stemerdinglaan. Aan een groot deel van deze
straat is sinds de jaren zestig, veertig jaar dus, niets gedaan.  
Om de achterstanden weg te werken is een jaarlijks budget nodig dat boven de
twee miljoen euro per jaar ligt. Er is minder dan honderdduizend euro begroot. Ook
is het niet best gesteld met de budgetten voor de riolering en is er een onder-
houdsbeheersplan nodig voor het groen. Tijdens de voorjaarsnota en in het najaar
bij de begrotingsbehandeling zal dit nog veel stof tot nadenken geven.

(Advertentie)
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Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 

telefoon:
0118-462903 
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.nll

Maaike Walraven
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Dick Schinkel
Dijkstraat 19 
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Lou Waterman
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• Opstopping door laden en lossen vrachtauto

• Het zal je straat maar wezen

FRACTIELEDEN PARTIJ SOUBURG-RITTHEM
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Wij zijn de officiële

GAZELLE - BATAVUS

dealer van Oost-Souburg,

Kanaalstraat 32,

tel.: 0118-475499

Kijk ook eens op:
www.bikecentrum.nl

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

(Advertentie)
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Blijspel S.T.E.C. op 26 maart en 2 april

DANSEN MET DE BOVENBUURMAN
Toneelvereniging “S.T.E.C.”( Souburgs Toneel en Cabaret) heeft weer een blijspel ingestudeerd en gaat dat op

de zaterdagen 26 maart en 2 april laten zien.

“Dansen met de bovenbuurman” werd geschreven door Ton Davids. Ineke Verduijn voerde de regie. Zoals gebruikelijk vindt een en
ander plaats in De Zwaan, Kromwegesingel 1. Het begint beide avonden om acht uur; de zaal is al om half acht open. Behalve met
de buurman kunnen bezoekers op 2 april ook zelf nog dansen, want er is dan bal na. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij

Kanaalstraat 37, Lingestraat 19 en Middelburgsestraat 45.

COLOFON

•REDACTIE
Dongestraat 70 • 4388 VN
frabrink@wxs.nl

•ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Dijkstraat 19 • 4388 CJ
Oost-Souburg • tel.: (0118) 490195

•MEDEWERKERS
- Kees v. d. Blom, tel.: (01118) 490414
- Dick Schinkel, tel.: (0118) 490195
- Ineke Vervorst-van Loon
- Frans van den Brink
- Melkmeisje

•GRAFISCHE VERZORGING
Marinissen Publishing, Koudekerke

•AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij
Bruna Postkantoor in de Kanaalstraat
De Vrijbuiter in de Paspoortstraat. 

• KOPIJ
Redactionele kopij en (zaken-) nieuw-
tjes voor de volgende Souburgsche
Courant kunnen uiterlijk 01-05-2005
bij de redactie via e-mail aangeleverd
worden in Word. Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen zonder
toestemming van de redactie. Mocht 
u rechten menen te hebben op in 
deze Souburgsche Courant gebruikte
illustraties, dan verzoeken wij u con-
tact op  te nemen met de redactie.

• BEZORGING
De Courant niet ontvangen? Kijk eerst
of er bij uw buren ook niet bezorgd is.
Indien dit zo is wilt u ons dan bel-
len(0118-490195). Geef uw straat-
naam, huisnummer en postcode op.
Wij gaan dan ons best doen dat er als-
nog bezorgd wordt. Bij Ja Nee en Nee
Nee adressen mogen we niet bezor-
gen.

Souburgsche
Courant

Wij bieden: alle notariële diensten, estate-planing, deskundige begeleiding, ruim
voldoende tijd en aandacht voor uw persoonlijke vragen, persoonlijke

benadering, duidelijke mondelinge en schriftelijke toelichting,

AVONDOPENSTELLING OP IEDERE TWEEDE EN VIERDE DONDERDAG VAN DE MAAND
schriftelijke begroting van alle kosten, een kosteloze eerste oriënterende bespreking.

Kanaalstraat 15-17 - Postbus 1021 - 4388 ZG Oost-Souburg
tel.: 0118-49 05 80 - fax: 0118-49 05 56 - souburg@de-notariswinkel.nl

mevr.A.H. van der Horst-Poelman / mevr. M.E. Kokelaar-Mies NOTARIEEL MEDEWERKSTERS

mevr. N.H.V. Dijkwel  FIN.-ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Een vertrouwd adres voor

alle zaken rondom uw woning

Kanaalstraat 39, 4388 BJ Oost-Souburg,Tel: (0118) 46 03 00, Fax: (0118) 46 97 46
E-mail: info@schinkeldeweerd.nl, Internet: www.schinkeldeweerd.nl

ACTIEPRIJS
Béwé Castello • Béwé Traffic

Zacht, kleurrijk en levendig.
Zo is de zomer en zo is tapijt.
Breed toepasbaar in ieder huis en helemaal bij de tijd.
Ontdek bij ons de mogelijkheden tot een sfeervolle

aankleding van uw
interieur.

Kanaalstraat 40 - (0118) 46 12 87 - Oost-Souburg


